На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник РС'', бр.79/2005,101/2007, 95/2010 99/2014,30/18
и 47/18, начелник Општинске управе општине Ћуприја,
доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јевтић Слађана, распоређена на
радном месту: „ Порески инспектор “ у Одсеку за утврђивање
и контролу Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-67/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник РС'', бр.79/2005,101/2007, 95/2010 , 99/2014,30/18
и 47/18), начелник Општинске управе општине Ћуприја,
доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Љиљана
Богосављевић,
распоређена на радном месту: „ Послови очувања и заштите
природе “у Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине
Одељења за урбанизам,имовинско правне послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Ћуприја да води
управни поступак и предузима све радње у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-68/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 ), члана. 84.
и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС'',
бр.79/2005,101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/18 и 47/18),
начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси:

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Дарко
Милосављевић,
распоређен на радном месту „Комунални инспектор“ у
Одсеку за инспекцијске послове у Одељењу за инспекцијски
надзор Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређен, утврђеног законом
и Правилником о организацији и систематизацији радних
места
у
Општинској
управи
општине
Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-69/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016,95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник
РС'',
бр.79/2005,101/2007,
95/2010
и
99/2014,30/18 и 47/18), начелник Општинске управе општине
Ћуприја, доноси,
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ана Јовановић, распоређена на
радном месту: „ послови наплате локалних јавних прихода “у
Одсеку за наплату,пореско књиговодство и извештавање
Одељења локалне пореске администрације Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-70/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник
РС'',
бр.79/2005,101/2007,
95/2010
и
99/2014,30/18 и 47/18), начелник Општинске управе општине
Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Милица Каљевић, распоређена
на радном месту „ Матичар“ у Одсеку за опште и управно
правне послове, Одељења за послове органа општине,општу
управу и заједничке послове Општинске управе општине
Ћуприја, да води управни поступак и предузима све радње у
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поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.

РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Ивана
Шћепановић,
распоређена на радном месту „ Скупштински послови и радна
тела Скупштине општине“ у Одсеку за председника
општине,Општинско веће и скупштинске послове, Одељења
за послове органа општине,општу управу и заједничке послове
Општинске управе општине Ћуприја, да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.

Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-71/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник
РС'',
бр.79/2005,101/2007,
95/2010
и
99/2014,30/18 и47/18), начелник Општинске управе општине
Ћуприја, доноси:

Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-75/2019-01-2 од 10.06.2019. године.

РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник
РС'',
бр.79/2005,101/2007,
95/2010
и
99/2014,30/18 и 47/18), начелник Општинске управе општине
Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Весна Делић, распоређена на
радном месту „ Шеф Одсека за урбанизам и заштиту животне
средине “у Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине
Одељења за урбанизам,имовинско правне послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Ћуприја да води
управни поступак и предузима све радње у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.

ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Драгана
Милановић,
распоређена на радном месту „ Нормативно правни послови
за
Општинско веће“
у
Одсеку за
председника
општине,Општинско веће и скупштинске послове, Одељења
за послове органа општине,општу управу и заједничке послове
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-72/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник
РС'',
бр.79/2005,101/2007,
95/2010
и
99/2014,30/18 и 47/18), начелник Општинске управе општине
Ћуприја, доноси:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-74/2019-01-2 од 10.06.2019. године.

РЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник
РС'',
бр.79/2005,101/2007,
95/2010
и
99/2014,30/18 и 47/18), начелник Општинске управе општине
Ћуприја, доноси:
РЕШЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Божица Стојковић, распоређена
на радном месту „ урбаниста “у Одсеку за урбанизам и
заштиту животне средине Одељења за урбанизам,имовинско
правне послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Ћуприја да води управни поступак и предузима све
радње у поступку из делокруга послова радног места на које
је распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јадранка Матић, распоређена на
радном месту „ Шеф Одсека за инспекцијске послове“ “у
Одељењу за инспекцијски надзор Општинске управе општине
Ћуприја да води управни поступак и предузима све радње у
поступку из делокруга послова радног места на које је
распоређена, утврђеног законом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-76/2019-01-2 од 10.06.2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-73/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник РС'', бр.79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014,
30/18 и 47/18), начелник Општинске управе општине Ћуприја,
доноси:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
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На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник РС'', бр.79/2005,101/2007, 95/2010 , 99/2014,30/18
и 47/18), начелник Општинске управе општине Ћуприја,
доноси:
РЕШЕЊЕ

САДРЖАЈ
Овлашћење (Јевтић Слађана)
Овлашћење (Љиљана Богосављевић)
Овлашћење (Дарко Милосављевић)
Овлашћење (Ана Јовановић)
Овлашћење (Милица Каљевић)
Овлашћење (Весна Делић)
Овлашћење (Божица Стојковић)
Овлашћење (Ивана Шћепановић)
Овлашћење (Драгана Милановић)
Овлашћење (Јадранка Матић)
Овлашћење (Весна Станковић)
Овлашћење (Надица Симоновић)
Овлашћење (Виолета Томић)

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Весна Станковић, распоређена
на
радном месту: „Шеф Одсека за наплату, пореско
књиговодство и извештавање“ Одељења локалне пореске
администрације Општинске управе општине Ћуприја да води
управни поступак и предузима све радње у поступку из
делокруга послова радног места на које је распоређена,
утврђеног законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине
Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби
буџетске инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-77/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник РС'', бр.79/2005,101/2007, 95/2010 99/2014,30/18
и 47/18), начелник Општинске управе општине Ћуприја,
доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Симоновић
Надица,
распоређена на радном месту: „Послови пореског
књиговодства“ у Одсеку за наплату пореско књиговодство и
извештавање Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-78/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
На основу члана члана 39. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС '', бр.18/2016 и 95/18 ),
члана. 84. и члана. 86. ст. 2. Закона о државној управи
(„Сл.гласник РС'', бр.79/2005,101/2007, 95/2010 , 99/2014,30/18
и 47/18), начелник Општинске управе општине Ћуприја,
доноси:
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Виолета
Томић,
дипл.економиста, распоређена на
радном месту:
„Координатор пореске контроле“ у Одсеку за утврђивање и
контролу Одељења локалне пореске администрације
Општинске управе општине Ћуприја да води управни
поступак и предузима све радње у поступку из делокруга
послова радног места на које је распоређена, утврђеног
законом и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Ћуприја,
Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске
инспекције општине Ћуприја.
Решење објавити у „ Службеном гласнику општине
Ћуприја “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-79/2019-01-2 од 10.06.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник
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